
  

Slovenske astrofizikalne raziskave vesolja in
Evropska vesoljska agencija

● Začetki sodelovanja z ESA leta 2000 – določitev znanstvenih parametrov
misije Gaia. 10 objav v uglednih znanstvenih revijah, 2 doktorata.

● Definicija relativističnega koordinatnega sistema v vesolju 
(→ A. Čadež, A. Gomboc).

● PECS: misija Gaia (doslej 2 projekta), 
prestižni rezultati, 2 dokončana doktorata + 
več v delu, izobraževanje študentov.

● Tekoče: povezovanje z industrijo in
misije Gaia, Metis, Athena...
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Slovenija @ Gaia

Po misiji Gaia bomo končno vedeli, kako daleč so zvezde. Poleg meritev
položaja in gibanja zvezd bo Gaia razkrila tudi njihove lastnosti in s tem razvoj
Galaksije, našega doma v vesolju, ki je podoben domovanjem številnih drugih
Zemlji podobnih planetov. 

Kritični instrument misije Gaia je tu spektrograf, s katerim od leta 2013 izvajamo
daleč največji fizikalni pregled desetin milijonov zvezd.

Poleg sodelovanja pri definiciji misije pred 10+ leti smo v zadnjih letih:
➢ spisali del računalniške kode za meritev hitrosti približevanja oziroma

oddaljevanja zvezd;
➢ preučevali optimalno filtriranje šuma v podatkih;
➢ v prvih letih, ko Gajini instrumenti še niso povsem skalibrirani, pomagamo

misiji Gaia s pripravo katalogov podatkov pregledov neba na Zemlji, v katerih
sodelujemo;

➢ na Astronomskem observatoriju fakultete smo opazovali zanimive objektov, ki
jih je odkrila misija Gaia.



  

Slovenija @ Gaia: povezovanja

ESA (Konzorcij za obdelavo podatkov misije Gaia)

povezujemo s 3 velikimi spektroskopskimi pregledi neba z Zemlje, v katerih smo
vpeti v obdelavo in interpretacijo podatkov: 

Pregled neba RAVE (sodeluje 7 evropskih držav + ZDA, Kanada in
Avstralija). Ta pregled ima daleč največ komplementarnih meritev s trenutno
javno objavo podatkov misije Gaia.

Pregled neba Gaia-ESO (velik evropski konzorcij, ki je pridobil več kot 100
noči opazovanj z 8-metrskim teleskopom VLT na Evropskem južnem
observatoriju v Čilu) opazuje zvezde, ki so pretemne za Gajin spektrograf.

Pregled neba Galah (ob Avstraliji sodeluje še Slovenija in Nemčija) določa
natančno kemično sestavo za stotisoče zvezd, katerim bo Gaia zelo
natančno določila položaj in gibanje.

Trenutno se pri zgornjih dejavnostih tudi zelo konkretno povezujemo z znanim
slovenskim podjetjem.   



  

Slovenija @ Gaia: prvi rezultati,
objavljeni septembra 2016

Najpopolnejša zvezdna karta doslej. Na njej je več
kot milijarda zvezd.

... a delo se bo nadaljevalo
vsaj še 5 let.

Najimpresivnejši diagram klasifikacije zvezd doslej.



  

Slovenija @ Gaia: 
obveščanje
javnosti

Članek o Gaji v časniku 
Delo, 15/9/2016.



  

Slovenija @ METIS

Heinzel, Susino, Jejčič, 
Anzer, 2016. Astronomy 
and Astrophysics, 589, A128.

Dr. Sonja Jejčič študira 
razvoj in mehanizme 
izbruhov na Soncu.



  

Slovenija @ Athena

Plin v jatah galaksij predstavlja most med astrofiziko 
in kozmološkim preučevanjem vesolja kot celote. 
Dr. Dunja Fabjan preučuje

● učinek supermasivnih črnih lukenj v središčih galaksij na okolišnji prostor, 

● spreminjanje porazdelitve kemičnih elementov v prostoru, 

● razvoj lastnosti plina, ki jih opazujemo s teleskopi v rentgenskem in
radijskem območju spektra, in kaj to pomeni za vesolje kot celoto, 

● razvoj lastnosti plina v filamentih in strukturah 
na obrobju jat, pomembno za misijo Athena.

Primer dinamičnega dogajanja v jati galaksij in njeni okolici, 
barve prikazujejo temperaturo plina (od hladnega v modri barvi
do vročega jatnega plina v živo rdeči). 
Prikazana jata ima maso miljon milijard Sončevih mas. Jata je
del širše zasnovanih simulacij narejenih v sodelovanju z
raziskovalci Univerze v Trstu in USM-LMU v Münchnu. 
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Slovenija @ Gaia: rezultati

Sodelovanje v misiji Gaia, ki je vredna milijardo evrov, pomeni delo v
skupini 500+ evropskih znanstvenikov.

PECS projekt direktno podpira 2-3 doktorande. Tako je nastalo precej
odkritij, med njimi članek v reviji Science (Kos idr. 2014), ki je bil uvrščen
med 10 najpomembnejših raziskovalnih dosežkov Univerze v Ljubljani v
letu 2014.

Več kot 100 študentov, ki letno poslušajo astrofizikalne predmete na
Univerzi v Ljubljani, je tako seznanjenih z naprednimi tehnologijami ESA
(npr. z uporabo silicijevega karbida, ki je material prihodnosti), obenem
lahko te napredne meritve uporabljajo med študijem in se spotoma
naučijo, kako zgraditi projekt, ki brezhibno deluje tudi 1,5 milijona
kilometrov od Zemlje.

Misija je deležna velike pozornosti javnosti. Ekipa skrbi za precej je
medijskih objav in javnih predavanj. To povečuje zanimanje za študij 
naravoslovnih, tehniških, inženirskih in matematičnih ved (STEM).
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